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Egy kutatási projekt (és egy [jó] cikk) szerkezete

1. Háttér, általános motiváció  a kutatás tárgya

2. A kutatási kérdés megfogalmazása: a lehetséges válaszok halmaza 
jól meghatározható (mi? hány? mikor? igen/nem? és nem: miért, hogyan?)

3. A kérdés megválaszolásához szükséges módszertan kiválasztása.

4. A primer eredmények bemutatása.

5. A kutatási kérdés megválaszolása. Diszkusszió, a válasz árnyalása, stb.

6. Összefoglalás: hozzájárulás a kutatás tárgyának a megismeréséhez.
Nyitva hagyott kérdések, future work.



Sémi nyelvek családfája:
régi, ma már nem elfogadott, elsősorban 
földrajzi alapú felosztás

Sémi
*proto-sémi

Nyugati sémi

északnyugati ág

kánaáni ág
héber, föníciai… 

arámi ág
bibliai héber, szír…

délnyugati ág

arab ág

délarábiai ág

etióp ág

Keleti sémi

akkád



Nyelvcsalád és családfa (kb. standard verzió)

John Huehnergard: ‘Introduction’. In: John Kaltner and Steven L. McKenzie (eds.): Beyond Babel: A Handbook 
for BH and Related Languages. SBL 2002. Pp. 1-18.



Nyelvcsalád és családfa
(kevésbé standard verzió)

Robert Hetzron: Two 
principles of genetic 
reconstruction. Lingua 
38.2 (1976): 89-108.



Családfamodell

• Szinkrón nyelvészet: a nyelv állapota adott időpontban

családfa = tipológia, csoportosítás, a hasonlóság mértéke alapján

• Diakrón nyelvészet: a nyelv változása időben

családfa = narratíva a nyelvek fokozatos differenciálódásáról:

ágak szétválása egy hipotetikus közös ősből kiindulva.

• Történeti-összehasonlító nyelvészet: mi a legplauzibilisebb narratíva?

• Fontos: a nyelvek története ≠ a nyelvet beszélő népek történetével, 

vagy a nyelvet beszélő nép kultúrájának, stb. a történetével!



Dialektuskontinuum



Izoglosszák az északnyugati sémi nyelveknél
főnévragozás: 

esetek
határozott

főnév jelölve
*ā >

Ugariti van nem ā

Tel-Amarna van nem ō

Héber nincs igen ō

Arámi nincs igen ā

Mi a „helyes” csoportosítás:
ugariti nyelv és a Tel-Amarna-i glosszák nyelve  vs. héber és arámi,

vagy héber és Tel-Amarna vs. ugariti és arámi?
Vegyük észre: 2. évezredi nyelvek vs. 1. évezredi nyelvek!
Javasolt „narratíva”: a héber és Tel-Amarna önálló ágat képvisel (kánaáni nyelvek), mert feltételezett közös 
ősükben lezajlott a *ā > ō hangváltozás, szemben az arámival és az ugaritival. A 2. évezredben még volt 
esetrendszer, az első évezredi nyelveknél már lekopott. De az 1.évezred elején a térségen végigsöpört egy 
innovációs hullám: az egymástól rég szétvált nyelvekben kialakult a főnév határozottságának a jelölése.



A családfamodell határai

• A nyelvek korát is vegyük figyelembe! Valamint:

• Dialektuskontinuum => hullámmodell:
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Az északnyugati sémi nyelvi kontinuum

Egyiptian

Ugaritic
until 
1200 BCE

Akkadian

Aramaic
from 1100 BCE

Arabic (Nabatean) tribes?

South-Arabian & Ethiopian

Source: http://www.aramaic-dem.org/English/History/THE_ARAMAEANS-filer/image001.jpg

Tel el-
Amarna

Hittite until 

1200      BCE



Az északnyugati sémi nyelvi kontinuum

•Soon after 1000 BCE:
•(Ugaritic not anymore, no Canaanite shift)

•(Philistine language? Indo-European?)

•Aramaic in Syria (no Canaanite shift)

•Canaanite sound shift [ā] > [ō]: 
Phoenician on the coast, and 
Hebrew: Northern and Southern 
dialects? (E.g., shibbolet/sibbolet?)

•Ammonite, Moabite, Edomite 
(etc?).

•Most probably: 

•- spoken dialect continuum 
- artificial official/literary
language(s) in inscriptions.

Source: http://library.kiwix.org:4201/I/300px_Levant_830_svg.png



A bibliai héber északi dialektusa: bēt `ház’, šat `év’, stb.

Az esetragok lekopása után szóvégi mássalhangzó-torlódás vagy diftongus jött 

létre. Feloldása: epentézis (v.ö. szegoláták), összevonás vagy asszimiláció/törlés.

Az északi dialektusokban nem zajlott le epentézis a következő esetekben:

Proto-ÉNy sémi esetrag lekopása után epentézis / törlés,összevonás

• *baytum (’ház’) > *bayt > bayit / bēt

Judeai héber status abs. / Jud. hb st. constr., északi hb.

• *bintum (’lány’) > *bint > binVt / bit(t), bat(t)

sehol / mindenhol

• *šantum (’év’) > šant > šana(t) / šat(t)

Judeai héber st. abs. (constr.) / északi héber







Az északnyugati sémi nyelvi kontinuum a vaskorban

• Viszonylag konzisztens határ az arámi és a többi közt.

• Folytonos átmenet / izoglosszánként változó határ 
a többi északnyugati sémi nyelv között:

• Föníciai

• Héber északi dialektusa

• Héber déli dialektusa (júdeai nyelv)

• Ammonita

• Moabita

• Edomita

Továbbá, ezekben a nyelvekben mind 
(ill. a feltételezett közös ősükben) 
lezajlott az 

[ā] > [ō]
hangváltozás. Ezért ezek a nyelvek az 
északnyugati sémi nyelveken belül egy 
alcsoportot alkotnak, amelyet a
kánaáni nyelvek csoportjának 
nevezünk, a hangváltozást pedig 
kánaáni hangtörvénynek.



Összefoglalás
• A vaskori Izrael és Júda szomszédjai: 

Fönícia, Arám, Ammon, Moáb és Edom.

• A 10-9. századi kiskirályságokat a 8-7. században fokozatosan meghódítja 
az Újasszír Birodalom, a kis etnikumok nyelve, kultúrája, vallása 
fokozatosan feloldódik a nagy közel-keleti olvasztótégelyben.

• De három nép „átmenti” nyelvét, identitását vagy kultúráját: Fönícia 
(v.ö. punok), Arám (v.ö. arámi nyelv elterjedése) és Júda (v.ö. zsidóság).

• A nyelvtörténet, mint történeti narratíva alkotása, saját módszertannal.
De a nyelvek története nem tükrözi feltétlenül az etnikumok történetét!

• Az északnyugati sémi nyelvi kontinuum: hasonló kontinuum a térségben 
etnikai, kulturális… (sőt vallástörténeti!) szempontból is.



Következő órára olvasandó

1. Eddigiek voltak:
• A nyelv és a nyelvek, Bevezető, 1-7. fejezetek.

• Biró Tamás: A héber nyelv története (JMPoint Akadémia) [honlapon].

• Dobos Károly, Sém fiai, 24—63, 164—180.

• Bányai Viktória és Bíró Tamás, Az északnyugati sémi nyelvek – ugariti,
héber, arámi (ELTE digitális egyetemi jegyzet, 2006).

2. Olvasandó:

• Biró Tamás: A héber írás története. (JMPoint Akadémia) [honlapon].

• A nyelv és a nyelvek, 8. („Nyelvünk sokfélesége”) és 9. („A változó nyelv”).



Viszlát jövő kedden!


